Twoje pierwsze ēno

Ju¿ dziś mo¿esz mieæ
tablicê interaktywn¹
ēno 78” za 3900 z³ brutto
ēno 96” za 6334 z³ brutto
SPRAWDŹ WARUNKI!
cena detaliczna ēno 78”-5535 zł, ēno 96”-7747 zł

Tablica ēno to połączenie tablicy interaktywnej, suchościeralnej oraz
magnetycznej ceramicznej w jednym urządzeniu. Dzięki takiemu
rozwiązaniu już od dziś w Państwa klasie może być wykorzystana tylko jedna
tablica spełniająca wszystkie te funkcje.

Zainwestuj w Przyszłość!

Wspólnie z Państwem, firma 2x3 S.A. chciałaby „Zainwestować
w Przyszłość” młodego pokolenia. Wprowadziliśmy specjalny program,
dzięki któremu każda szkoła w Polsce ma możliwość zakupu tablicy
interaktywnej ēno 78” oraz 96” w super cenie. Program obejmuje ponad
30.000 placówek edukacyjnych w naszym kraju.

Tablica ēno posiada dożywotnią gwarancję na powierzchnię. Dodatkowo
jest ona odporna na: zarysowania, ścieranie, farbę w sprayu, ogień i brud.
Jej najważniejszymi cechami są długowieczność i odporność na zniszczenie.
Tablica nie zawiera elementów elektronicznych. Jedynym elementem
elektronicznym w zestawie jest pióro. Komunikacja odbywa się za pomocą
Bluetooth.

www.tpe.2x3.pl

Podane ceny są cenami brutto. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

ēno 78”

3900 zł brutto
*

SUPER CENA!
ēno 96”
*

6334 zł brutto

Cena z zachowaniem obecnego kursu Euro

*

Kupon uprawnia do zakupu jednej tablicy ēno 78” oraz 96”

Twoje Pierwsze ēno

Specyfikacja techniczna:
Powierzchnia:
•

Opcje:

powierzchnia ceramiczna e3

•
•
•

Zasilanie:
•
•

tablica nie wymaga zasilania
pióro zasilane baterią AAA

Stojak mobilny
Stojak mobilny z uchwytem do projektora
Każda tablica dostępna jest w trzech różnych wersjach
nadruku, co zapewnia pełną komunikację w przypadku
użytkowania 2 lub więcej tablic w jednym miejscu.

Akcesoria (w komplecie):

Gwarancja:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

pióro elektroniczne
przenośny pasek funkcyjny
Bluetooth USB
bateria AAA - 1 szt.
sterownik PolyVision
oprogramowanie WizTeach
dwie wymienne głowice do pióra

Dożywotnia gwarancja na powierzchnię ceramiczną e³
10 lat gwarancji na tablicę (profil, elementy mocujące, itp.)
2 lata gwarancji na pozostałe komponenty.

Certyfikaty środowiskowe:
•
•
•

MBDC Cradle do Cradle Silver
SCS Indoor Advantage Gold
RoHS

ēno™ obsługuje porty Bluetooth:
•
Windows: Microsoft, Toshiba, Blue Soleil™, Widcomm®/Broadcom®
•
Macintosh: wszystkie

2,73

A

B

C

PVIENO61A

PVIENO81A

A (szer. x wys.)

163,8 x 122,3 cm

122,3 x 217,1cm

B (szer. x wys.)

158,9 x 119,2 cm

119,2 x 212,2cm

C (przekątna)

78” (198,6 cm)

96” (243,3cm)

D (grubość)

1.1” (2,73 cm)

1.1” (2,73 cm)

Rozdzielczość

8000 x 8000

8000 x 8000

Waga

66lb (30,06 kg)

82.5 lb (37,44 kg)

www.tpe.2x3.pl

Tablica interaktywna ēno dostępna również w zestawie z:

projektorami do
bliskiej projekcji
mobilnym stojakiem

projektorami z funkcją
3D Ready

mobilnym stojakiem oraz
uchwytem do projektora

DANE KONTAKTOWE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZAMÓWIENIE:
imię ....................................................................................................................................................
nazwisko ........................................................................................................................................
tel. .........................................................

e-mail ............................................................

miejsce na
pieczątkę szkoły

zamawiam tablicę interaktywną ēno
78” (PVIENO61A)

96” (PVIENO81A)
Promocja ważna do 31.12.2011 r. Ceny brutto. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

WARUNKI PROMOCJI:
Dajemy Państwu kupon z super ceną 3900 zł brutto, na zakup tablicy interaktywnej ēno 78” oraz 6334 zł brutto na zakup tablicy interaktywnej ēno 96” ! Jak skorzystać z promocji? To
proste! Zgłoś się z tym kuponem do jednego z Dystrybutorów! Lista dystrybutorów jest umieszczona na stronie: www.tpe.2x3.pl
Promocja jest skierowana wyłącznie do szkół. W ramach akcji każdej szkole przysługuje tylko jeden kupon i prawo do zakupu tylko jednej tablicy danego rozmiaru. Kupon nie może być
przekazywany innym szkołom.

